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TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
Az lrszáÖos haíaszírófavédelmá cőáÖazÖaíósáÖ a íűzolíósáÖok íöbb évre
szóló íechnákaá fejleszíésének bázíosííása érdekében a hávaíásos önkormánózaíáI és az
önkéníes íűzolíósáÖok műszakáJíechnákaá fejleszíéseI szakmaá éroÖramjának
káalakííásáról szóló RLOMMNKE_h OKF _j uíasííás 4K éoníjaI valamání a közéoníá
kölíséÖveíésá előáránózaí íerhére áÖénóelheíő íűzolíósáÖá célú beruházásáI fejleszíésá
íámoÖaíás éálóázaíá rendszeréről szóló ONLOMMVK EsffK 8KF Öj rendeleí alaéján
éálóázaíá felhívásí íeíí közzéK
A éálóázaí benóújíásának haíárádeje: O010K május 11K
aombóvár sáros Önkormánózaía a aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá
TűzolíósáÖa Öééjárműfecskendő cseréjeI valamání íűzolíásJíechnákaá és műszaká
meníésá szakfelszerelések fejleszíése érdekében éálóázaíoí készíí az alábbáak alaéján:
aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá TűzolíósáÖa három meÖóébenI
TolnaI pomoÖó és _aranóa meÖóe íerüleíén láí el íűzolíásá és műszaká meníésá
feladaíokaíK A POLOMMVK EufKPMKF Öj rendeleí alaéján a dombóvárá íűzolíósáÖ
elsődleÖes működésá körzeíéből Tolna meÖóében OMI _aranóa meÖóében OOI pomoÖó
meÖóében 8 íeleéülés íalálhaíóK Az elsődleÖes működésá körzeíben íalálhaíó
íeleéülések lakosaának száma kbI RT ezer főI a íerüleí naÖósáÖa 8VI8TS hekíárK
Az elsődleÖes működésá körzeíben lévő íeleéülések széíszórísáÖa és a naÖó íávolsáÖok
máaíí Öóakorá a ORJPM éerces vonulásá ádőI ameló azí eredménóezáI hoÖó az elsőnek
érkező eÖóséÖek már káíerjedí íűzzel állnak szembenK A íerüleíen számos olóan
íeleéülés íalálhaíóI ahol vízháánnóal ás kell számolnáK Taéaszíalaíaánk alaéján íöbb
vízhálózaíá rendszerre jellemzőI hoÖó elavulíI álleíve a joÖszabálóokban meÖhaíározoíí
vízmennóáséÖeí csak korláíozoíí körülménóek közöíí íudja bázíosííanáI ezérí naÖóon
foníos szeméoníI hoÖó a kávonuló íűzolíó Öééjárműfecskendő meÖfelelő mennóáséÖű
olíóanóaÖoí íudjon szállííaná a helószínreI íovábbá az ás lénóeÖes az elsődleÖes
beavaíkozás szeméoníjábólI hoÖó mennóá ádő alaíí érnek ká az eÖóséÖekK
Az NVVSK évá uuufK számú íűzvédelmá íörvénó OVK §Ja az
önkormánózaíoknak köíelező feladaíkéní haíározza meÖ a meÖfelelő mennóáséÖű
olíóvíz bázíosííásáíK TudjukI hoÖó ennek a feladaínak a maradékíalan véÖrehajíása
óráásá íerheí ró az önkormánózaíokraK Taéaszíalaíaánk alaéján ásmereíesI hoÖó naÖóon
sok önkormánózaí sajnos nem íudja bázíosííaná az előírásoknak meÖfelelő olíóvízJ
mennóáséÖeí a vízhálózaí elavulísáÖa és eÖóéb műszaká éaraméíereá máaííK bbből
adódóan a fejleszíések jeleníős méríékű beruházásokkal valósííhaíóak meÖI melóre
forrásí csak kávéíeles alkalmakkor íudnak bázíosííaná az önkormánózaíokK Tekáníeííel
arraI hoÖó aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá TűzolíósáÖa íerüleíá védelmeí
láí elI ezérí az önkormánózaíoknak és a íűzolíósáÖnak közös érdekeI hoÖó a
tűzolíóéarancsnoksáÖ
meÖfelelő
színvonalú
és
műszaká
állaéoíú
Öééjárműfecskendőkkel és szakfelszerelésekkel rendelkezzenK
A közbázíonsáÖ
javííásaI a lakossáÖI a Öazdálkodó eÖóséÖek személóá és anóaÖá javaának védelme
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közös feladaíI meló az elsődleÖes működésá körzeí szeráníá önkormánózaíokaíI
valamání Öazdálkodó eÖóséÖekeí eÖóarání éráníáK
A aombóvár eÖT a műszaká állománóíábla szerání az alábbá íűzolíó
Öééjárművekkel és különleÖes szerekkel rendelkezák:
aombóvár fJes Öééjárműfecskendő j_ o_ 4MMM
aombóvár ffJes Öééjárműfecskendő j_ o_ OMMM
aombóvár íaríalék Öééjárműfecskendő j_ o_ OMMM
aombóvár málóa dóorsbeavaíkozó oenaulí jasíer
aombóvár hJíeher oenaulí jádlum
aombóvár iéíra fcA ai PM
aombóvár sízszállííó TűJ4
aombóvár Tűzolíásvezeíőá Öééjármű kássan kavara

EOMMSF
ENVV8F
ENVV8F
ENVVVF
EOMMOF
ENV8TF
ENV8TF
EOMM8F

A íáblázaíból eÖóéríelműen láíszákI hoÖó a dombóvárá íűzolíósáÖon lévő
Öééjárműfecskendők áílaÖéleíkora V évI ez azí jeleníáI hoÖó a jelenleÖá előírásoknak
méÖ meÖfelelőI de eÖóre korosodó Öééjárműéark áll rendelkezésünkreK
A jelenleÖ ásmerí adaíok alaéján eÖó közéékaíeÖóráájúI OMMM láíer olíóvíz szállííására
alkalmas 4 x 4 hajíáskééleíű Öééjárműfecskendő ára kbK 8O málláó foráníK
A éálóázaíá káírás alaéján az önkormánózaíá íűzolíósáÖok vonaíkozásában a
vássza nem íérííendő íámoÖaíás méríéke valamennóá éálóázhaíó eszköz eseíében a
íénóleÖes bruííó véíelár 8MBJaK Az új Öééjárműfecskendő beszerzésének várhaíó
önrésze NSJNT málláó foráníK
A beszerzésre áránóuló éálóázaí eseíén a hávaíásos önkormánózaíá
tűzolíósáÖok Öééjárműfecskendőre íöríénő éálóázaíának köíelező felíéíele eÖóI a
éarancsnoksáÖon folóamaíosan készenléíá szolÖálaíoí elláíóI V évesnél ádősebb
Öééjárműfecskendő felajánlása Ea Öééjárműfecskendőre rendszeresííeíí szívóI álleíve
nóomó oldalá szakfelszerelés íaríozékFK Az önrész fedezeíébe az lhc álíal kájelölí
szakéríő szervezeí álíal – a íénóleÖes műszaká állaéoí alaéján – feléríékelí bruííó
forÖalmá éríéken a leadásra felajánloíí V évesnél ádősebb íűzolíó Öééjárműfecskendő
beszámííhaíóK
A dombóvárá íűzolíósáÖ vonaíkozásában a jelenleÖá éáacá vászonóok alaéján a
felajánlásra kerülő Öééjárműfecskendő beszámííásá éríéke várhaíóan 8 és NM málláó
forání közöíí vanK
bbből adódóan az önrész íovábbá összeÖéí a íámoÖaíó önkormánózaíoknakI valamání a
fenníaríó önkormánózaínak szükséÖes bázíosííanáaK kem veheíő fáÖóelembe sajáí
forráskéní a hávaíásos önkormánózaíá íűzolíósáÖ közéoníá kölíséÖveíésből működésre
kaéoíí íámoÖaíásK
A éálóázaíá rendszer sajáíossáÖaáí fáÖóelembe véve a éálóázaí meÖvalósulása
OMNOJes évben várhaíóK pákeres éálóázaí eseíén az önrészí leadásra kerülő
Öééjárműfecskendő feléríékeléséí köveíőenI és az új Öééjárműfecskendő áíadásáí
meÖelőzően kell bázíosííanáK
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eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe éálóázaíoí nóújí be az
lrszáÖos haíaszírófavédelmá cőáÖazÖaíósáÖhoz a aombóvár sáros eávaíásos
Önkormánózaíá TűzolíósáÖa szerállománóánakI íechnákaá eszközeánek amoríázácáós
cseréjéreI korszerűsííéséreK
A éálóázoíí eszköz: közéékaíeÖóráájúI OMMM láíer olíóvíz szállííására alkalmasI 4 x 4
hajíáskééleíű ÖééjárműfecskendőK
A kééváselőíesíüleí:
- a éálóázaíhoz szükséÖes önerőkéní a íűzolíósáÖ műszaká állománóíáblájában
lévő NO éves jercedesJoosenbauer NNO4 Ac Tic OMMM ííéusú
Öééjárműfecskendőí szívó és nóomó oldalá szakfelszerelésekkel és
íaríozékokkal ajánlja felK
- a íűzolíósáÖ elsődleÖes működésá körzeíében lévő önkormánózaíokI valamání a
Öazdálkodó eÖóséÖek álíal a íűzolíósáÖ íechnákaá fejleszíésére felajánloíí
összeÖen felüláI de maxámum V málláó cí önrészí sajáí forrásból bázíosííjaK
- vállaljaI hoÖó a éálóázaí alaéján elnóerí és áíveíí eszközökeí készenléíben az
álíala fenníaríoíí íűzolíósáÖ kezelésében íaríjaK _ármeló okból íöríénő
eládeÖenííés eseíén a éálóázoíí eszköz NM éves korááÖ az lhc elővásárlásá joÖáí
bázíosííja a íovábbá íűzolíósáÖá használaí érdekébenK A vásszavásárlásá ár
maxámuma a befázeíeíí önrészK
- a éálóázaí alaéján elnóerí eszközökre olóan méríékű bázíosííásí köíI mellóel
azok eseíleÖes éóílásáí bázíosííaná íudjaK
- vállalja a fejleszíés érdekében az áíveíí eszközök üzemelíeíéséhez szükséÖes
összes személóá és íárÖóá kölíséÖ bázíosííásáíK
- meÖbízza a íűzolíóéarancsnokoí az elsődleÖes működésá íerüleí szeráníá
önkormánózaíok és Öazdálkodó eÖóséÖek íámoÖaíásá szándékának felméréséreK
A hééváselőíesíüleí felhaíalmazza a éolÖármesíerí a éálóázaí benóújíásához szükséÖes
nóálaíkozaíok aláírásáraK
eaíárádő: OMNMK május NNK – málóázaí benóújíására
OMNMK júnáus PMK – hölíséÖveíésá rendeleí módosííására
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda
aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá TűzolíósáÖa
aombóvárI OMNMK áérálás 8K
maíaó sálmos
éolÖármesíer

aombóvár sáros Önkormánózata

* 7O00 aombóvárI Szent István tér 1. (: 74/5S4-5S4
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mÁivÁZAT
aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá TűzolíósáÖa szerállománóánakI íechnákaá
eszközeánek fejleszíése

málóázó :

aombóvár sáros Önkormánózaía
TOMM aombóvár pzení fsíván íér NK
Telefon: T4LRS4JRS4
ménzforÖalmá jelzőszám: NNT4SM4PJNR4NR8NV

málóázoíí Észköz:

OMMM láíer olíóvíz szállííására alkalmas 4 x 4 hajíáskééleíű
ÖééjárműfecskendőI melónek becsülí éríéke 8O málláó forání

aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá TűzolíósáÖa három meÖóébenI TolnaI
pomoÖó és _aranóa meÖóe íerüleíén láí el íűzolíásá és műszaká meníésá feladaíokaíK A
POLOMMVK EufKPMKF Öj rendeleí alaéján a dombóvárá íűzolíósáÖ elsődleÖes működésá
körzeíéből Tolna meÖóében OMI _aranóa meÖóében OOI pomoÖó meÖóében 8 íeleéülés
íalálhaíóK Az elsődleÖes működésá körzeíben íalálhaíó íeleéülések lakosaának száma kbK RT
ezer főI a íerüleí naÖósáÖa 8VK8TS hekíárK
Az elsődleÖes működésá körzeíben lévő íeleéülések széíszórísáÖa és a naÖó íávolsáÖok máaíí
Öóakorá a ORJPM éerces vonulásá ádőI ameló azí eredménóezáI hoÖó az elsőnek érkező
eÖóséÖek már káíerjedí íűzzel állnak szembenK A íerüleíen számos olóan íeleéülés íalálhaíóI
ahol vízháánnóal ás kell számolnáK Taéaszíalaíaánk alaéján íöbb vízhálózaíá rendszerre
jellemzőI hoÖó elavulíI álleíve a joÖszabálóokban meÖhaíározoíí vízmennóáséÖeí csak
korláíozoíí körülménóek közöíí íudja bázíosííanáI ezérí naÖóon foníos szeméoníI hoÖó a
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kávonuló íűzolíó Öééjárműfecskendő meÖfelelő mennóáséÖű olíóanóaÖoí íudjon szállííaná a
helószínreI íovábbá az ás lénóeÖes az elsődleÖes beavaíkozás szeméoníjábólI hoÖó mennóá ádő
alaíí érnek ká az eÖóséÖekK
Tekáníeííel arraI hoÖó aombóvár sáros eávaíásos Önkormánózaíá TűzolíósáÖa RM
íeleéülés védelméí láíja elI ezérí az önkormánózaíoknak és a íűzolíósáÖnak közös érdekeI
hoÖó

a

íűzolíóéarancsnoksáÖ

meÖfelelő

színvonalú

Öééjárműfecskendőkkel és szakfelszerelésekkel rendelkezzenK

és

műszaká

állaéoíú

A közbázíonsáÖ javííásaI a

lakossáÖI a Öazdálkodó eÖóséÖek személóá és anóaÖá javaának védelme közös feladaíI meló az
elsődleÖes működésá körzeí szeráníá önkormánózaíokaíI valamání Öazdálkodó eÖóséÖekeí
eÖóarání éráníáK
A aombóvár eÖT a műszaká állománóíábla szerání

az alábbá íűzolíó

Öééjárművekkel és különleÖes szerekkel rendelkezák:
aombóvár fJes Öééjárműfecskendő j_ o_ 4MMM

EOMMSF

aombóvár ffJes Öééjárműfecskendő j_ o_ OMMM

ENVV8F

aombóvár íaríalék Öééjárműfecskendő j_ o_ OMMM

ENVV8F

A íáblázaíból eÖóéríelműen láíszákI hoÖó a dombóvárá íűzolíósáÖon lévő Öééjárműfecskendők
áílaÖéleíkora V évI ez azí jeleníáI hoÖó a jelenleÖá előírásoknak méÖ meÖfelelőI de eÖóre
korosodó Öééjármű éark áll rendelkezésreK Az j_Jo_ OMMM Öééjárműfecskendő műszaká
állaéoía az uíóbbá ádőben jeleníős méríékben romloííI eÖóre Öóakrabban kell kásebbJnaÖóobb
javííásí elvéÖezná rajíaK A ráaszíhaíósáÖ érdekében az elmúlí években a fenníaríásá kölíséÖek
emelkedíekI ezérí a Öééjárműfecskendő amoríázácáós cseréje ándokolíK
A éálóázaíá önrész fedezeíekéní felajánl eÖó NVV8Jas évjáraíú jercedesJoosenbauer NNO4 Ac
Tic OMMM ííéusú Öééjárműfecskendőí szívó és nóomó oldalá szakfelszerelésekkel és
íaríozékokkalK
aombóvár OMNMK áérálás M8K
maíaó sálmos
éolÖármÉsíÉr

